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مایه پنير آنزیمکس 



 درباره ما

 

 معرفی شرکت

 

 تا 9631فؼالیت خْد را از سال  شرکت آنسیم های صنعتی ایران

  تأهیي هْاد اّلیَ صٌایغ لثٌی ّ ارائَ خذهات تَ آًِا آغاز ًوْد. ُذف 

 ایي ضرکت در طی تیص از دّ دَُ فؼالیت خْد تا تأهیي ّ تْلیذ 

 کیفیت، ُوراٍ تا داًص فٌی هرتثط تْاًستَ گاهیهْاد اّلیَ تا 

 هؤثر در راستای خذهت رساًی تَ تْلیذکٌٌذگاى هحترم تردارد  

 ّ هْجثات رضذ ّ تِثْد کیفیت هحصْالت لثٌی را فراُن آّرد.

 ضرکت آًسین ُای صٌؼتی ایراى در طْل سالِای فؼالیت خْد تا 

 ای ِن ػوذٍتْلیذ هحصْل "قرظ هایَ پٌیر" ترای هصارف خاًگی س 

 در تْلیذ پٌیر سالن ترای خاًْادٍ ُای ایراًی داضتَ است تَ ًحْی 

 آضٌای تسیاری از تاًْاى ایراًی هی تاضذ. "خودتان در خانه پنیر بهداشتی بسازید"کَ تا ضؼار  

ّ تا دارا تْدى کارخاًَ  ایي ضرکت در حال حاضر یکی از تاساتقَ تریي ّ ًام آضٌا تریي تأهیي کٌٌذگاى هْاد اّلیَ صٌؼت لثٌی است 

هجِس، هاضیي آالت تَ رّز ّ اًثارُای هٌاسة ّ دفاتر فرّش ّ پخص تْاًوٌذ، تستر هٌاسثی را ترای تْلیذ، تْزیغ ّ ارائَ هحصْالت خْد 

   فراُن ًوْدٍ است.

 

( ّ Rennilaseاری رًی لسَ )در حال حاضر هحصْالت تْلیذی ایي ضرکت تَ خصْظ قرظ هایَ پٌیر در تازار داخلی ایراى تا ًام ُای تج

( تسیار پر رًّق ّ پر فرّش هی تاضذ ّ ُوچٌیي ایي هحصْالت تَ تسیاری از کطْرُای دًیا هي جولَ Enzymaksآًسیوکس ) 

 استرالیا ، ًیْزیلٌذ ّ کطْرُای ارّپایی صادر هی ضْد.

 

  اهداف شرکت آنسیم های صنعتی ایران:

  .ٌَدرک ًیاز هطتریاى ّ ارائَ راٍ حل هؤثر تَ هٌظْر اًتخاب تِتریي گسی 

  .هؼرفی هحصْالت جذیذ ّ تَ رّز، جِت ًْآّری ّ تْلیذ هحصْالت هتٌْع 

  .تأهیي سریغ ّ تَ هْقغ کاالی هْرد ًیاز ّ پطتیثاًی فٌی ّ کارضٌاسی 

 ًِ ایی ّ تْجَ تَ سالهتی ایطاى. درک ًیاز هصرف کٌٌذگاى 

 



 محصوالت

 

 

 قرص مایً پىیرآوسیمکس

 ENZYMAKSآوسیمکس 

 ( ًام آًسین لختَ کٌٌذٍ شیر )هایَ پٌیر( است کَ ترای تْلیذ پٌیر کارترد دارد.Enzymaksآًسیوکس )

( ترای Enzymaksتذست هی آیذ. هایَ پٌیر آًسیوکس ) Mucor Mieheiایي آًسین از ًْعی قارچ تا هٌشأ 

 قاتل استفادٍ است ّ پٌیر حاصلَ دارای عطر ّ طعن هٌاسة هی تاشذ تْلیذ اًْاع هختلف پٌیر

( ُن هْرد هصرف Vegetariansاز آًجاییکَ ایي آًسین هاُیت قارچی دارد هی تْاًذ تْسط گیاُخْاراى )

 قرار گیرد.

 ( تَ دّ صْرت قرص ّ پْدر )گراًْل( تْلیذ هی گردد.Enzymaksآًسیوکس )

 مایً پىیر با مىشاء قارچی

  لیتر 11قرص/  1مایً پىیر آوسیمکس  قرص

 جهت تىلید پىیر بهداشتی در خاوً

ایي قرص هایَ پٌیر کَ تیشتر ترای هصارف خاًگی ّ رّستایی کارترد دارد دارای کیفیت تسیار تاال تْدٍ ّ ترای تْلیذ اًْاع پٌیر 

 استفادٍ هی شْد.

لیتر شیر یا کوتر هٌاسة هی  5لیتر شیر ّ ًصف آى ترای  11( ترای لختَ کردى Enzymaksلیتر ) 11عذد قرص آًسیوکس/ 1ُر 

 تاشذ.

ُر قرص دریک طرف دارای شیاری تَ شکل تعالٍّ )+( است کَ تَ راحتی قرص را قاتل تقسین شذى هی ًوایذ ّ رّی طرف دیگر 

 شذٍ است.( درج Iran Industrial Enzymes Company) IIECُر قرص ًام اختصاری شرکت آًسیوِای صٌعتی ایراى 

ّرق قرص در یک جعثَ تستَ تٌذی  11تایی ّ ُر  11( در یک ّرق قرص Enzymaksعذد قرص آًسیوکس ) 11ُر بستً بىدی : 

 شذٍ است.

 3( در شرایطی کَ در جای خشک ّ خٌک ًگِذاری شْد، Enzymaksزهاى هاًذگاری قرص هایَ پٌیر آًسیوکس )زمان ماودگاری: 

 سال هی تاشذ.

ترای استفادٍ، قرص تایذ قثل از اضافَ شذى تَ شیر در آب جْشیذٍ سرد حل شْد ّ سپس )در دها ّ زهاى رکر وحىي استفادي: 

 شذٍ در دستْرالعول تْلیذ پٌیر هرتْطَ( تَ شیر اضافَ گردد.

  لیتر111قرص/ 1لیتر و  01قرص/ 1قرص مایً پىیر آوسیمکس 

 جهت تىلید پىیر بهداشتی صىعتی

کَ تیشتر ترای هصارف صٌعتی کارترد دارًذ دارای کیفیت تسیار تاال تْدٍ ایي قرصِای هایَ پٌیر 

 ّ ترای تْلیذ اًْاع پٌیر استفادٍ هی شًْذ.



( Enzymaksلیتر )111عذد قرص آًسیوکس /  1لیتر شیر ّ ُر  51( ترای لختَ کردى Enzymaksلیتر )51عذد قرص آًسیوکس /  1ُر 

 تاشذ. لیتر شیر هٌاسة هی 111ترای لختَ کردى 

ُر قرص دریک طرف دارای شیاری تَ شکل تعالٍّ )+( است کَ تَ راحتی قرص را قاتل تقسین شذى هی ًوایذ ّ رّی طرف دیگر 

 ( درج شذٍ است.Iran Industrial Enzymes Company) IIECُر قرص ًام اختصاری شرکت آًسیوِای صٌعتی ایراى 

ّرق قرص در یک جعثَ تستَ تٌذی  11تایی ّ ُر  11در یک ّرق قرص ( Enzymaksعذد قرص آًسیوکس ) 11ُر  بستً بىدی:

 شذٍ است

 3( در شرایطی کَ در جای خشک ّ خٌک ًگِذاری شْد،Enzymaksزهاى هاًذگاری قرص هایَ پٌیر آًسیوکس ) زمان ماودگاری:

 سال هی تاشذ.

یذٍ سرد حل شْد ّ سپس )در دها ّ زهاى رکر ترای استفادٍ، قرص تایذ قثل از اضافَ شذى تَ شیر در آب جْش وحىي استفادي:

 شذٍ در دستْرالعول تْلیذ پٌیر هرتْطَ( تَ شیر اضافَ گردد.

 برای اطالعات بیشتردر خصىص بستً بىدی محصىل بً جدول زیر مراجعً فرمایید:

 

 

 تصىیر بستً بىدی وىع / قدرت وام محصىل کد محصىل

A108 
 آوسیمکس

 لیتر 11قرص/  1 
 قرص  1 / قرص
 لیتر شیر 11برای 

 قرص در یک ورق 11
 قرص( 111ورق در یک جعبً ) =  11
 قرص( 0111جعبً در یک کارته ) =  01

  قرص( 01111کارته در یک کارته بسرگ ) =  4

 

A111  
 آًسیوکس

 لیتر 01قرص/  1 
 قرص 1 / قرص

 لیتر شیر 51ترای 

 قرص در یک ّرق 11
 قرص( 111ّرق در یک جعثَ ) =  11
 قرص( 5111جعثَ در یک کارتي ) =  51
 قرص( 01111کارتي در یک کارتي تسرگ ) =  4

 

A110  
 آًسیوکس

 لیتر 111قرص/  1
 قرص 1 / قرص

 لیتر شیر 111ترای 

 قرص در یک ّرق 11
 قرص( 111ّرق در یک جعثَ ) =  11
 قرص( 5111جعثَ در یک کارتي ) =  51
 قرص( 01111کارتي در یک کارتي تسرگ ) =  4

 



 محصوالت

 

 پىدر مایو پنیر آنسیمکس

 ENZYMAKSآنسیمکس 

 ( ًام آًسین لختَ کٌٌذٍ شیر )هایَ پٌیر( است کَ ترای تْلیذ پٌیر کارترد دارد.Enzymaksآًسیوکس )

( Enzymaksتذست هی آیذ. هایَ پٌیر آًسیوکس ) Mucor Mieheiایي آًسین از ًْعی قارچ تا هٌشأ 

پٌیر قاتل استفادٍ است ّ پٌیر حاصلَ دارای عطر ّ طعن هٌاسة ترای تْلیذ اًْاع هختلف 

 تاشذ. هی

( ُن هْرد Vegetariansاز آًجاییکَ ایي آًسین هاُیت قارچی دارد هی تْاًذ تْسط گیاُخْاراى )

 هصرف قرار گیرد.

 گردد. ( تَ دّ صْرت قرص ّ پْدر )گراًْل( تْلیذ هیEnzymaksآًسیوکس ) 

  ENZYMAKSنیر آنسیمکس پىدر )گرانىل( مایو پ

 جهت تىلید پنیر باکیفیت

 گردد: ( متفاوت تىلید میActivity( در دو قدرت )Enzymaksپىدر )گرانىل( مایو پنیر آنسیمکس )

لیتر شیر  52گرم از ایي هایَ پٌیر ترای لختَ کردى  1( تَ ایي هعٌا کَ Enzymaks 1g/25L) لیتر 52گرم/1پىدر مایو پنیر آنسیمکس • 

 ٌاسة است.ه

 ایي هایَ پٌیر در تستَ تٌذیِای  بستو بندی:

 گرهی فلسی 52_ قْطی 

 گرهی فلسی هْجْد هی تاشذ 111_ قْطی 

 

لیتر  111گرم از ایي هایَ پٌیر ترای لختَ کردى  1( تَ ایي هعٌا کَ Enzymaks 1g/100L) لیتر 111گرم/1پىدر مایو پنیر آنسیمکس • 

 شیر هٌاسة است.

 ي هایَ پٌیر در تستَ تٌذیِای:ای بستو بندی:

 گرهی 1_ ساشَ 

 گرهی فلسی 52_ قْطی 

 گرهی فلسی 111_ قْطی 

 گرهی پالستیکی هْجْد هی تاشذ. 211_ قْطی 

 

( در تستَ تٌذی اصلی ّ تَ صْرت درتستَ، در جای خشک، خٌک ّ Enzymaksچٌاًچَ پْدر هایَ پٌیر آًسیوکس ) زمان ماندگاری:

 سال هی تاشذ. 3اى هاًذگاری آى تاریک ًگِذاری شْد، زه

( تایذ قثل از اضافَ شذى تَ شیر )در دها ّ زهاى Enzymaksترای استفادٍ، هقذار هٌاسة از پْدر هایَ پٌیر آًسیوکس ) نحىه استفاده:



 رکر شذٍ در دستْرالعول تْلیذ پٌیر هرتْطَ( در آب جْشیذٍ سرد شذٍ حل شْد.

 جعو فرمایید:برای اطالعات بیشتر بو جدول زیر مرا

 

 

 تصىیر بستو بندی نىع / قدرت نام محصىل کد محصىل

A104 

 آًسیوکس
 لیتر 52گرم/ 1 

 /)گراًْل(  پىدر

 لیتر شیر  52ترای گرم  1 

 گرهی 52قْطی فلسی 
 کیلْگرم( 2)= قْطی در یک کارتي 511

 

A101 
 گرهی 111قْطی فلسی 

 کیلْگرم( 11)= قْطی در یک کارتي 111

 

A107 

 آًسیوکس
 لیتر 111گرم/ 1 

 /)گراًْل(  پىدر

 لیتر شیر 111ترای  گرم1

 گرهی 1  ساشَ
 ساشَ در یک جعثَ 111
 کیلْگرم( 2) =جعثَ در یک کارتي  21

 

A105 
 گرهی 52قْطی فلسی 

 کیلْگرم( 3)= قْطی در یک کارتي 151

 

A103 
 گرهی 111قْطی فلسی 

 کیلْگرم( 11)= در یک کارتي قْطی 111

 

A109 
 گرهی 211قْطی پالستیکی 

 کیلْگرم( 12)= قْطی در یک کارتي 31

 



 بازار هدف

 

 

 راهنمای کاربرد

 

 

  نوع / قدرت  نام محصول مرتبط کاربرد پنیرسازی
کد 

  محصول
  بسته بندی

 

 در خانه
  لیتر شیر 11تا  1

 آنزیمکس
  لیتر 11قرص /  1

 یک قرص  قرص /
  لیتر شیر 01برای 

A108  01 قرص در یک ورق قرص  

 

 در روستا 
  لیتر شیر 01تا  11

 آنزیمکس
  لیتر 50قرص/  0

 یک گرم  پودر)گرانول( /
  لیتر شیر 52برای 

A104   گرمی 52قوطی فلزی  

A101   گرمی 011قوطی فلزی  

 آنزیمکس
  لیتر 01قرص/ 1

 یک قرص  قرص /
  لیتر شیر 21برای 

A111  01 قرص قرص در یک ورق 

 

 در صنعت 
  لیتر شیر 111

 آنزیمکس 
 لیتر 111گرم /  1

 یک گرم  پودر)گرانول( /
 لیتر شیر 011برای 

A107 گرمی 0  ساشه 

A105   گرمی 52قوطی فلزی  

A103   گرمی 011قوطی فلزی  

A109   گرمی 211قوطی پالستیکی  

 آنزیمکس
  لیتر 111قرص /  1

 یک قرص  قرص /
  لیتر شیر 011برای 

A110  01 قرص در یک ورق قرص  



 مراحل پنیر سازی در خانه

 

 پنیرسازی در خانو

فرآیٌذ تْلیذ پٌیر یک فرآیٌذ بسیار قذیوی است، هراحل تْلیذ پٌیرُای هختلف بسیار شبیَ بَ ُن هی باشذ ّ دارای اصْل کلی 

 پٌیر ارائَ شذٍ است: هشابِی ُستٌذ. بطْر کلی پٌیر از لختَ )َدلَوَ شذى( شیر بذست هی آیذ، در زیر، هراحل کلی ساخت

 

 

 شیر را درّى ظرف بریسیذ 

 
 

درجَ ساًتیگراد کَ دهای هعوْل  35دُیذ. ) حذّد  شیر را ُواًطْر کَ در دستْرالعول آهذٍ حرارت 
 (اًعقاد هی باشذ

 
 

 .درست کٌیذ بریسیذ شیر گرم را درّى ظرفی کَ هی خْاُیذ در آى پٌیر 

 
 

سرد شذٍ بَ ُوراٍ هقذاری ًوک حل کٌیذ ّ  قرص هایَ پٌیر آًسیوکس را در ًصف فٌجاى آب جْشیذٍ
 .دقیقَ خْب ُن بسًیذ 2ًواییذ، شیر را حذاقل بَ هذت  هحلْل بذست آهذٍ را بَ شیر گرم اضافَ

 
 

 .لختَ شْد ساعت، در ُواى حالت رُا کٌیذ تا شیر 1دقیقَ الی  45در ظرف را ببٌذیذ ّ بَ هذت  

 
 

 آب آى جذا شْد پس از لختَ شذى شیر، دلوَ بْجْد آهذٍ را بَ چٌذ قطعَ برش دُیذ ّ رُا کٌیذ تا 



 
 

آى جذا شْد. برای سفت تر شذى پٌیر حاصلَ هی  قطعات را در یک صافی ) پارچَ ای( قرار دُیذ تا آب
 .آب پٌیر بیشتر گرفتَ شْد تْاًیذ ّزًَ ای رّی صافی قرار دُیذ تا

 
 

ساعت در آب ًوک ّ درّى یخچال قرار  12برای  کوی آب ًوک بستَ بَ هیل خْد تِیَ ًواییذ ّ پٌیر را
 .قابل هصرف هی باشذ دُیذ. پس از آى پٌیر شوا در ایي هرحلَ

 

ّاًیل ّ یا ُر طعوی کَ دّست داریذ پٌیر  –کاکائْ  –گردّ  –زیرٍ  -سبسیجات –_ پٌیرُای هتٌْع : شوا هی تْاًیذ با زرشک 

 ُر یک از ایي هْاد را ُورا ٍ با لختَ داخل پارچَ صافی اضافَ ًواییذ. 7بسازیذ. بذیي هٌظْر هی تْاًیذ در هرحلَ 

 

 نمی باشند.نکتو: بيتر است از شیرىای پاستوریسه ای استفاده شود کو دارای زمان نگيداری طوالنی 

 



رشکــت آنــزیــمهـای صنعتــی ایـــران
info@enzymaks.com :تلفن : 2-88784571     فکس :21 8878464     ایمیل
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